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Az Országos Tudományos Diákköri Tanács  

Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságának  

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai 

Bizottsága (továbbiakban Szakmai Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) 

az alábbiakban állapítja meg. 

 

1. § 

1. A felsőoktatási intézmények tudományos diákköreiben folytatott tevékenységet a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 11.§-a bekezdés (1) pontjában, az 54. §, illetve 110.§ (1) 

bekezdés 12. pontjában említett jogok és rendelkezések teszik lehetővé. 

2. A tudományos diákköri tevékenység célja: 

 a hallgatók fokozatos és aktív bekapcsolódása az elméleti, illetve gyakorlati 

tudományos munkába,  

 a kötelező tananyagot meghaladó és magas szintű tudományos kutatás, képzés, 

önképzés lehetőségének megteremtése,  

 a tudományos diákköri munka során, vagy azon kívül elért egyéni vagy kollektív 

eredmények szakmai nyilvánosságának és objektív megítélésének biztosítása,  

 a magyar és idegen nyelvű tudományos terminológia folyamatos fejlesztése, 

 a tudományos eredmények hasznosításának támogatása, illetve  

 a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek tudományos utánpótlásának biztosítása. 

3. A tudományos diákköri tevékenység a hallgatók és oktatók, illetve belső és külső intézetek 

elméleti és gyakorlati szakembereinek (kutatók) együttműködésével folyik. 

 

2. § 

1. Az OTDT Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának folyamatos munkáját, valamint a 

kétévenként megrendezendő Országos Diákköri Konferenciáját a Szakmai Bizottság irányítja. 

2. A Szakmai Bizottság (SZB) a tudományos diákköri tevékenységben folyamatosan részt 

vevő felsőoktatási intézmények küldötteiből állnak (1. sz. melléklet).  Az SZB munkájában 

részt vevő intézmények 1 fő oktatót/kutatót delegálhatnak szavazati joggal.  A Bizottság 

munkájában részt vevő oktatót/kutatót a testnevelés- és sporttudományi képzésért felelős 

vezető (tanszékvezető, intézetvezető, vagy kari vezető) a Szakmai Bizottság elnökének 

megkeresésére kéri fel. A munka természeténél fogva előnyös, ha az SZB intézményi küldötte 

egyben az intézmény TDK felelőse is.   

3. A Szakmai Bizottságnak állandó meghívott és szavazati joggal rendelkező tagja az OTDK 

Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának mindenkori elnöke, elnökhelyettesei, ügyvezető 

elnöke, titkára és hallgatói képviselője, valamint az előző konferencia ügyvezető elnöke.  Az 

ügyvezető elnöki pozícióból eredő ideiglenes szavazati jogú tagság a rendezés elnyerésétől az 

adott országos diákköri konferencia záró- és értékelő tevékenységének befejezéséig tart. 

4. Mindenkori állandó, de szavazati joggal nem rendelkező meghívott az OTDT Titkárságának 

küldöttje. 

5. A Szakmai Bizottságba a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága egy fő, szavazati joggal 

rendelkező, küldöttet delegálhat. 
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6. Valamennyi, az 1. sz. mellékletben felsorolt intézmény tudományos diákköri tanácsa a 

szekció és a Szakmai Bizottság működéséről az intézményi képviselőkön keresztül 

folyamatosan tájékoztatást kap. 

7. A Szakmai Bizottság négyévenként, az OTDK-t követő év januárjában alakul újjá. 

8. A Szakmai Bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak legalább 51%-a jelen 

van.  Operatív, halaszthatatlan ügyekben a Szakmai Bizottság elnöke, elnökhelyettesei és 

titkára, a rendező intézmény ügyvezető elnöke és titkára – az OTDT szabályzatának 

megfelelően – az előző feltételek hiánya esetén is állást foglalhat, döntéseket hozhat, illetve 

javaslatokat fogadhat el. 

9. A Szakmai Bizottság élén a 4 évre megbízott elnök áll, aki megválasztását követően 

újraválasztható.  A Szakmai Bizottság elnökét a bizottság tagjai 51%-os többséggel választják.  

Az elnök személyére az OTDT elnöke tesz javaslatot, ezeket a Szakmai Bizottság 

elnökhelyettese gyűjti össze, akinek feladata az elnökválasztó ülés levezetése. 

10. A 3 elnökhelyettest az SZB elnöke kéri fel, azonban megbízásához a Szakmai Bizottság 

többségének (51%) támogató szavazata szükséges. 

11. A titkári teendők ellátására a Szakmai Bizottság elnöke kéri fel az SZB egyik tagját. 

12. A Szakmai Bizottságban az elnök munkáját a 3 elnökhelyettes segíti, akik az elnök 

akadályoztatása esetén szükség szerint őt az OTDT ülésein, megbeszélésein és egyéb 

fórumokon képviselik.   

13. A Szakmai Bizottság működésével összefüggő adminisztráció (levelezés, postázás, 

másolás stb.) lebonyolítása alapvetően az elnök, az elnökhelyettesek, a titkár és a mindenkori 

ügyvezető elnök feladata. 

14. A Szakmai Bizottság munkáját az OTDT elnökségének felügyelete alatt az elnök, az 

elnökhelyettesek, a titkár, az ügyvezető elnök közreműködésével koordinálja. 

15. A Szakmai Bizottság működési rendjét maga határozza meg, üléseit az elnök, vagy az 

elnök nevében az elnökhelyettesek/titkár hívja össze félévenként legalább egy alkalommal. 

16. Az ülésekről a Szakmai Bizottság elnökhelyettesei vagy titkára jegyzőkönyvet és 

emlékeztetőt készít, amelyet az ülést követő egy hónapon belül minden érdekelt megkap. 

17. A Szakmai Bizottság két ülése között a munkát az elnök, az elnökhelyettesek, az 

ügyvezető elnök és a titkár közreműködésével irányítja. 

 

3. § 

1. A Szakmai Bizottság feladatai: 

 a széles értelemben vett testnevelés és sport témaköreibe tartozó tudományos diákköri 

munka összefogása, a munka színvonalának folyamatos emelése, fejlesztése, 

 az országos diákköri konferenciákkal kapcsolatos irányelvek kidolgozása, így 

meghatározza az OTDK-ra kerülő dolgozatok értékelésének és díjazásának alapelveit, 

pontozásának rendszerét, 

 segít előkészíteni és lebonyolítani az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi 

Szekciójának rendezvényeit, 

 értékeli az OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának munkáját, 

 segíti a legjobb tudományos diákköri munkák publikálását, ismereteinek hasznosítását, 

 mindent megtesz, hogy fellendítse a diákköri munka hatékonyságát és növelje 

elismertségét a különböző fórumokon, illetve 

 tevékenységéről emlékeztető útján tájékoztatja a Szakmai Bizottságban nem képviselt, 

de a szekció munkájában érdekelt oktatási intézményeket is. 
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2. A Szakmai Bizottság javaslatot tesz a rendelkezésre bocsátott és egyéb pénzügyi 

forrásokból származó anyagi eszközök felhasználására. Az országos konferenciák 

rendezésének pénzügyi alapját az OTDT biztosítja. A szükséges egyéb források megteremtését 

a Szakmai Bizottság útmutatásai alapján a mindenkori ügyvezető elnök szervezi és irányítja. A 

pénzügyi eszközök közvetlen felhasználásában, a konferencia rendezésével összefüggésben az 

aláírási jogot az ügyvezető elnök gyakorolja. 

3. A Szakmai Bizottság elnökének feladatai: 

 a Szakmai Bizottság munkájának összefogása, ülések összehívása, 

 rendszeres kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, 

 éves munkaterv készítése, 

 a beérkező pályamunkák értékelési rendszerének kidolgozása és annak finomítása, 

 a Szakmai Bizottság javaslata alapján felterjesztés Pro Scientia aranyéremre és 

mestertanár elismerésre, és 

 a Szakmai Bizottság elnökhelyettesi és titkári feladatainak meghatározása. 

4. A Szakmai Bizottság elnökhelyetteseinek feladatai: 

 az elnök akadályoztatása esetén a Szakmai Bizottságot az OTDT ülésein, 

megbeszélésein és egyéb fórumokon képviseli, 

 az elnök munkájának mindenkori segítése, feladatok és döntések előkészítése, és 

 kapcsolattartás az OTDT Titkárságával, a titkárral, az ügyvezető elnökkel, illetve az 

SZB tagokkal. 

5. A titkár 

 segíti az elnök, az elnökhelyettesek és az ügyvezető elnök munkáját, 

 kapcsolatot tart az elnökkel, elnökhelyettesekkel, az ügyvezető elnökkel és az SZB, 

illetve az OTDK munkájában részt vevő intézményekkel, 

 az SZB üléseit előkészíti, dokumentálja, határozatait eljuttatja az SZB tagoknak, az 

OTDK-ban érdekelt intézményeknek és az érdekelteknek. 

6. Az ügyvezető elnök: 

 átfogja az OTDK szervezési és szakmai feladatait, 

 szakmai és szervezési feladatait a Szakmai Bizottság és az OTDT által meghatározott 

elvek alapján és azzal együttműködve végzi, 

 kialakítja az OTDK alszekcióit és tagozatait, 

 irányítja az OTDK-n bemutatásra kerülő dolgozatok kiválasztását és alszekciók és 

tagozatok szerinti csoportosítását, 

  

 gondoskodik a dolgozatok elbírálásáról és 

 közreműködik az alszekciók és tagozatok elnökségének kiválasztásában és 

felkérésében. 
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1. sz. melléklet 

A Testnevelés- és Sporttudományi Szakmai Bizottságban képviselt felsőoktatási 

intézmények, intézetek 

 

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar, Testnevelési Központ ( Kincses Gábor – igazgató: 

gkincses@eik.bme.hu)  

 

2. Debreceni Egyetem,, Sporttudományi Koordinációs Intézet (Dr. Balogh László – 

igazgató: balogh.laszlo@sport.unideb.hu) 

 

3. Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Sportgazdasági és -menedzsment 

Tanszék (Dr. Bácsné Dr. Bába Éva – tanszékvezető: 

bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu) 

 

4. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézet, 

Testnevelési Tanszék, Debrecen (Dr. Pinczés Tamás – tanszékvezető: 

pinczes.tamas@drhe.hu) 

 

5. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

Budapest (Dr. Köteles Ferenc – intézetigazgató: koteles.ferenc@ppk.elte.hu) 

 

6. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Testnevelési Tanszék, Budapest (Tihanyiné Dr. Hős 

Ágnes – tanszékvezető: tihanyi.agi@tok.elte.hu) 

 

7. Eötvös József Főiskola, Pedagógusképző Intézet Művészeti, Technikai, Testi Nevelési 

Szakcsoport, Baja (Dr. Kosóczki Tamás – főiskolai docens: kosoczki.tamas@ejf.hu) 

 

8. Eszterházy Károly Egyetem, Jászberényi Kampusz, Természettudományi és 

testnevelési Tanszék, Jászberény (Dr. Lóczi Márta – tanszékvezető: 

loczi.marta@abpk.szie.hu 

 

9. Eszterházy Károly Egyetem, Természettudományi Kar, Sporttudományi Intézet, Eger 

(Dr. Bíró Melinda – főiskolai docens: biromelinda@ektf.hu) 

 

10. Gál Ferenc Főiskola, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék, 

Szarvas (Dr. Fest Sarolta – tanszékvezető: fest.sarolta@pk.gff-szarvas.hu) 

 

11. Kaposvári Egyetem, Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár (Dr. 

Podráczky Judit – dékán: podraczky.judit@ke.hu) 

 

12. Miskolci Egyetem, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, Testnevelési Tanszék, 

Sárospatak (Ifj. Sipos György – tanszékvezető: testsz@comenius.ctif.hu) 

 

13. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Testnevelési és Küzdősportok Tanszék ( Dr Freyer 

Tamás tanszékvezető: freyer.tamas@uni-nke.hu) 

 

14. Nyíregyházi Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Nyíregyháza 

(Pásztorné Dr. Batta Klára – intézetigazgató: batta.klara@nye.hu) 

mailto:balogh.laszlo@sport.unideb.hu
mailto:pinczes.tamas@drhe.hu
mailto:tihanyi.agi@tok.elte.hu
mailto:tihanyi.agi@tok.elte.hu
http://ped.ejf.hu/85-oktatoi-adatlapok/101-dr-kosoczki-tamas-dla-oktatoi-adatlapja
mailto:kosoczki.tamas@ejf.hu
mailto:biromelinda@ektf.hu
mailto:podraczky.judit@ke.hu
mailto:testsz@comenius.ctif.hu
mailto:batta.klara@nye.hu
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15. Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Művészeti és Sporttudományi Intézet, 

Sopron (Dr. Simon István Ágoston – intézetigazgató: simon.istvan@bpk.nyme.hu) 

 

16. Nyugat-magyarországi Egyetem, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar, 

Sporttudományi Intézet, Szombathely (Dr. Polgár Tibor – SE elnök: 

polgar.tibor@nyme.hu) 

 

17. Pallasz Athéné Egyetem, Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sport Központ, 

Kecskemét (Csocsó Tibor – főiskolai docens: csocso.tibor@tfk.kefo.hu) 

 

18. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Vitéz 

János Tanárképző Központ, Esztergom (Dr. Gloviczki Zoltán – intézetvezető: 

tanarkepzo@btk.ppke.hu) 

 

19. Pécsi Tudományegyetem - Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 

Kar Szekszárd (Dr. Kurucz Rózsa – intézetigazgató: kurucz@igyk.pte.hu) 

 

20. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Sporttudományi és Testnevelési 

Intézet, Pécs (Prof. dr. habil. Wilhelm Márta – intézetvezető: 

mwilhelm@gamma.ttk.pte.hu) 

 

21. Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Fizioterápiás és Sporttudományi 

Intézet, Pécs (Dr. Ács Pongrác – intézetigazgató: pongrac.acs@etk.pte.hu) 

 

22. Széchenyi István Egyetem, Egészség- és Sporttudományi Kar, 

Sporttudományi  Tanszék, Győr (prof. dr. Ihász Ferenc – tanszékvezető: 

ihasz.ferenc@sze.hu) 

 

 

23. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és 

Sporttudományi Intézet, Szeged (dr. Győri Ferenc – intézetvezető: gyori@jgypk.u-

szeged.hu) 

 

24. Testnevelési Egyetem, Budapest (Prof. Dr. Mocsai Lajos – rektor: mocsai@tf.hu) 

 

 

 

Az intézmények (karok) köre szükség szerint módosítható. 
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